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Realizada aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto do ano de 2015, às 19:00h (dezenove horas), no plenário
das deliberações “Adamastor Batista de Miranda”, no município de Castanheira, Estado de Mato Grosso. Sob a
presidência do Senhor Amilcar Pereira Rios foram abertos os trabalhos com o agradecimento da presença de
todos, e em seguida convidou o Vereador Nildomar Gusmão de Sousa para fazer a oração inicial. Iniciando o
Expediente, o Presidente convocou o Primeiro Secretário, Vereador Lourival Alves da Rocha para fazer a leitura
do Edital de Convocação n.º 21/2015, contendo a seguinte pauta: leitura da Ata da Sessão anterior, que depois
de lida foi submetida a apreciação do Plenário e foi aprovada por todos. Leitura das Indicações nº 45, 46 e
47/2015. Encerrado o Expediente o Segundo Secretário Vereador Lauro Ramos efetuou a chamada observando a
presença de todos os vereadores. Iniciando a Ordem do Dia, o Presidente colocou em discussão a Indicação nº
45/2015, de autoria do Vereador João Carlos Maria e Outro que indicam a Chefe do Poder Executivo Municipal, a
necessidade  de  assegurar  a  aplicação  dos  recursos  do  Convênio  firmado  com  o  Governo  Federal  no  valor  de
2.100.000,00 nas Linhas Rurais abaixo designadas. Com a palavra o Vereador autor disse que o sentido desta
indicação é satisfazer os produtores rurais e vir atender toda a demanda do município. Segundo o Vereador esta
ponte sobre o Rio Tucananzão, onde existe até um vídeo nosso tomando banho de leite, onde na época o
Antenorzinho teve muito prejuízo devido a situação desta ponte, hoje se for atendido esta indicação será para
nós uma grande satisfação e, com o atendimento da ponte da Comunidade Santa Emília a administração estará
fechando o Município,  pois estará atendendo grande parte da população que passa por ali  todos os dias.
Finalizando o Vereador disse que a bacia leiteira depende muito destas pontes e espera que o Executivo venha
atender nossa indicação. Com a palavra o Vereador Lorival Castilhos Pimentel disse que é a favor da indicação,
mas isso não pode virar mania fazer indicação pra coisas que já estão definidas. No caso estas pontes já haviam
sidos definidos pela equipe da defesa civil, não existe como mudar. Novamente com a palavra o Vereador João
Carlos  Maria  disse  que  com  certeza  a  divulgação  do  vídeo  através  das  redes  sociais  da  visita  que  fizemos  a
Propriedade do Senhor Antenorzinho, onde foi feita a divulgação do desperdício de leite fez com que a Defesa
Civil  tomasse  conhecimento  da  dificuldade  e  escolhesse  este  local  para  construção  desta  ponte  de  concreto,
então  é  por  isso  que  eu  não  me  arrependo  de  ter  ido  lá,  feito  o  papel  que  fiz  e  ter  recebido  críticas,  mas  o
importante foi que o manifesto que fizemos tomou proporção e chegou ao conhecimento de autoridades e hoje
será feito esta ponte de concreto. Com a palavra o Vereador Juares Máximo da Silva disse que estes recursos foi
uma luta da Prefeita Mabel que esteve em Brasília reivindicando junto a Defesa Civil e esta citada ponte do
Tucananzão fica na divisa com o Município de Juruena, o que não tem nada a ver com impedimento que ocorreu
na época que houve o derramamento do leite. Disse ainda o Vereador que esta indicação desta ponte e das
demais citadas já estavam na planilha de execução do convênio. Com a palavra o Vereador Lauro Ramos disse
que  estamos  discutindo  a  questão  de  fazer  indicação  sobre  coisas  que  já  vão  acontecer,  mas  isso  vem
acontecendo há muito tempo. Segundo o Vereador alguns vereadores ficam sabendo lá dentro da Prefeitura de
coisas que vão acontecer e vem aqui e faz a indicação e, esta só é mais uma. Finalizando disse o Vereador que
hoje estão criticando o Vereador João Carlos, mas isso se faz muito aqui na Câmara e todos aqui sabem disso.  A
Indicação não sofreu mais nenhuma discussão e foi aprovada por unanimidade de votos. Em ato contínuo
foi colocada em discussão a Indicação nº 46/2015, de autoria do Vereador Nildomar Gusmão de Sousa indicam a
Chefe do Poder Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social, a necessidade de
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criar de responsabilidade dos moradores e compromissos com as casas da COHAB de todos os bairros da cidade. Com
a palavra o Vereador autor disse que esta questão das COHAB’s é um problema sério que preocupa todos nós.
Segundo o Vereador esta acontecendo que alguns usurários que foram beneficiados com estas casas na COAHB,
quando passam um determinado tempo vendem a casa em que mora para  outra  pessoa sem nenhuma
autorização da Assistência Social, sendo que o nosso entendimento é que no momento que este benefício que a
pessoa recebeu não lhe servir mais, ela é obrigada a devolver para a Prefeitura e, isso não vem acontecendo.
Segundo o Vereador é necessário que a Assistência Social crie normas para regular esta questão, para que nós
também não sermos cobrados por estas coisas que vem acontecendo. Além disso, relatou o Vereador que
existem pessoas que moram em casas da COAHB que não tem necessidade de morar ali e, existem outras
pessoas  que  tem  necessidade,  mas  não  conseguem  ser  beneficiadas.  Finalizando  disse  o  Vereador  que  o
Município de Castanheira necessita de mais umas 100 casas para atender a população necessitada. A Indicação
não sofreu mais nenhuma discussão e foi aprovada por unanimidade de votos. E, por último foi colocada
em discussão a Indicação nº 47/2015, de autoria do Vereador Aloísio Vidal Silva Dias que indica a Chefe do Poder
Executivo Municipal, juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, a necessidade de fazer uma Ponte na Rua
Novaes.  Com  a  palavra  o  Vereador  autor  disse  que  esta  localidade  citada  fica  nas  mediações  do  pátio  de
máquinas da Prefeitura, onde se passa a seguinte situação: em épocas de chuvas passa um grande volume de
águas, fato este que já foi cobrado pelos moradores e, até houve filmagem da situação na época para ser levada
até ao Ministério Público, mas há o entendimento que se for construída uma ponte naquele local irá amenizar o
problema. Segundo o Vereador existe casa neste local que já foi inundada duas vezes e, não restou outra
solução a não ser desmanchar a casa e mudar do local. Finalizando o Vereador pediu o apoio de todos na
cobrança ao Executivo para que possa ser solucionada esta situação com a construção desta ponte neste local. A
Indicação não sofreu mais nenhuma discussão e foi aprovada por unanimidade de votos. Não havendo
mais matérias a serem deliberadas pelo Plenário, passaram-se as explicações pessoais. E não havendo nenhum
vereador a fazer uso da palavra o Presidente declarou encerrada esta sessão e, convidou a todos para a próxima
sessão que será realizada no dia 31/08/2015. Esta ata foi digitada em duas vias de igual teor e forma, para uso
interno e externo desta Casa de Leis, que depois de lida e aprovada segue assinada por todos. Castanheira,
Estado de Mato Grosso, em 24 de agosto de 2015.


